
 

 

                    Weekbrief  1 – 20 januari 2021 

In memoriam Jan Kroese 

 Deze week heeft ons het nieuws bereikt dat 5 januari jl. op 81-jarige leeftijd in zijn 

woonplaats Amsterdam is overleden onze oud-trainer: 

Jan Kroese 

  

 

Jan Kroese is trainer van NSV'46 geweest in de periode augustus 1980 t/m juni 1982, Jan Kroese 

kwam over van ARC. 

Nadat in het eerste seizoen net naast de promotie werd gegrepen wist Jan Kroese met NSV'46 op 16 

mei 1982 het kampioenschap in de 4e klasse E te bereiken en daarmee promotie naar 3e klasse te 

bewerkstelligen. 

Nog steeds praten veel oud-spelers die onder Jan Kroese gespeeld hebben met veel respect  over 

hem. 

Na NSV'46 is Jan teruggegaan naar ARC en daar heeft Jan Kroese ARC van de 3e klasse naar het top 

van het zaterdag amateurvoetbal weten te brengen. 

Jan zijn vrouw Els kan het kampioenschap in 1982 bij NSV'46 en de rondrit door Noorden 

nog goed herinneren.  En weet te vertellen dat Jan ook fijne jaren bij NSV'46 heeft gehad.            



Wij wensen zijn vrouw Els, haar kinderen, familie en alle anderen, die hem dierbaar waren, 

enorm veel sterkte. 

 Bestuur NSV’46 

 

Beste NSV’46-ers 

Helaas is er, zoals jullie wel weten, nog geen goed nieuws over hoe het seizoen verder zal 

verlopen.  

De problemen rondom het corona-virus zijn dermate ernstig dat er nog geen kijk is op 

versoepelingen. 

Dat betekent nog geen trainingen voor de senioren. Gelukkig kan de jeugd wel doortrainen en 

onderlinge  wedstrijdjes spelen. De TC heeft met jeugdtrainer Arie van der Laan voor de 

komende vier zaterdagen het volgende programma samengesteld. 

 

23 januari:   circuittraining mmv spelers van het eerste elftal. 

30 januari:   spelcircuit 

6 februari:   4x4 toernooi 

13 februari: onderlinge wedstrijden 

 

De aanvangstijden zijn op alle zaterdagen voor alle teams zoals jullie gewend zijn: 

09.30 uur: J0 7-1 en JO 8-1    JO 9-1 en JO 11-1         10.30 uur: JO 12-1 en JO 12-2 

11.30 uur: MO-17-1                                                         13.30 uur: JO 16-1 en JO-19-1 

Vrienden en vriendinnetjes zijn ook weer van harte welkom. 

 

 

  

   

    

 

 


